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ZÁPIS Z 4. ZASEDÁNÍ 

DOBROVOLNÉHO SVAZKU OBCÍ POLICKA 

V ROCE 2016 
konaného dne 24. listopadu 2016 od 15 hod. 

v restauraci „Obecní dům“ v Machově na náměstí 
 

Přítomní členové: V. Friml, Ing. J. Krtička, Mgr. M. Maroul, P. Šubíř, V. Vítek, Ing. M. 

Šrůtek,  

 

Omluveni: Ing. I. Jenková, J. Vaněček 

 

Hosté:  místostarostové a účetní městyse Machov, Mgr. Kateřina Kapková – 

manažer MAS Stolové hory, Ing. Mgr. Pavel Rejchrt 

 

Zapisovatelka: Ing. Xenie Hambálková 

 

Ověřovatel:   Ing. Jiří Krtička 
 

 

PROGRAM: 

 

1) Zahájení 

2) Kontrola usnesení 

3) Zpráva Kontrolní komise 

4) Rozpočtové provizórium 

5) Rozpočtové opatření č. 3 

6) Členské příspěvky 2017 

7) Schválení smlouvy o poskytnutí finančních prostředků SDMB o. p. s. 

8) Přezkoumání hospodaření územně samosprávných celků 

9) Schválení smlouvy o poskytnutí finančních prostředků Městu Police nad Metují 

10) Schválení podání žádosti o dotaci 

11) Různé 

12) Závěr 

 

 

1) ZAHÁJENÍ 

 

Přítomné přivítal předseda svazu pan Vítězslav Vítek. Všechny přítomné seznámil 

s programem jednání, ke kterému nebyly žádné připomínky. Zapisovatelem byla stanovena 

Ing. Xenie Hambálková, ověřovatelem zápisu Ing. Jiří Krtička. Jednání je většinou 

přítomných členů usnášeníschopné.  

 

Starosta hostitelské obce Machov ve stručnosti promluvil o hlavních aktualitách, které jsou 

konány v Machově. Dále zmínil proběhlé i budoucí investice městyse Machov. Mezi 

nejvýznamnější patřila dostavba kanalizace z programu OPŽP (současné době je již připojeno 

90% objektů), celoplošné vyasfaltování místní komunikace. Dále došlo k pořízení nových 

židlí na sál, přemístění knihovny. Starosta přítomné informoval o místní firmě Adapt 

electronic CZ s. r. o. V současné době má městys Machov společně s obcí Suchý Důl a 

přehraničním partnerem Radkow podanou žádost do programu INTERREG V-A.  
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2) KONTROLA USNESENÍ 

X. Hambálková přečetla níže uvedená usnesení, která byla schválena na min. schůzi výboru 

svazku. 

 

 Výbor DSO Policka schválil Závěrečný účet DSO Policka za rok 2015 s vyjádřením 

souhlasu s celoročním hospodařením „bez výhrad“. 

 Výbor DSO Policka schválil změnu rozpočtu č. 1 navýšení příjmů o částku 38 000,- 

Kč a změnu financování ve výši -38 000,- Kč. 

 Výbor DSO Policka schválil nákup publikace „Policko“ v hodnotě 50 000,- Kč a 

jejich následné předání jednotlivým obcím na základě jejich počtu obyvatel. 

 Výbor DSO Policka schválil změnu rozpočtu č. 2 navýšení výdajů o částku 50 000,- 

Kč a změnu financování ve výši 50 000,- Kč. 

 

Kontrola usnesení proběhla v pořádku, veškerá schválená usnesení z minulé schůze byla 

naplněna. 

 

3) ZPRÁVA KONTROLNÍ KOMISE 

Přítomné členy a hosty p. František Dostál seznámil se zprávou Kontrolní komise. Kontrolní 

výbor zasedl 22. listopadu 2016 v 13 hod. Výsledek kontroly – nebyly nalezeny žádné chyby 

ani nedostatky. 

 

Usnesení č. 01/04/2016 

Výbor DSO Policka bere na vědomí zprávu Kontrolní komise za rok 2016. 

 

Pro: 7          Proti: 0     Zdržel se: 0 

 

4) ROZPOČTOVÉ PROVIZÓRIUM 

 

Byla předložena pravidla rozpočtového provizoria pro 1. čtvrtletí 2017. Následovalo jeho 

schválení.  

 

Usnesení č. 02/04/2016 
Výbor DSO Policka schvaluje přijetí pravidel rozpočtového provizoria pro 1. čtvrtletí roku 

2017.  

 

Pro: 7      Proti: 0     Zdržel se: 0 

 

5) ZMĚNA ROZPOČTU Č. 3 

 

Usnesení č. 03/04/2016 

Výbor DSO Policka schvaluje změnu rozpočtu č. 3 navýšení příjmů o částku 42 000,- Kč a 

změnu financování ve výši 42 000,- Kč. 

 

Pro: 7          Proti:  0    Zdržel se: 0 

 

6) ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY 2017 

V současné době je výše členských příspěvku jednotlivých obcí DSO Policka ve výši 17,- 

Kč/obyvatele. Navrženo bylo zachování této výše. 
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Usnesení č. 04/04/2016 

Výbor DSO Policka schvaluje výši členského příspěvku pro rok 2017 na 17,- Kč/obyvatele. 

 

Pro: 7      Proti: 0     Zdržel se: 0 

 

7) SCHVÁLENÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ SDMB o. p. 

s. 

Předmětem smlouvy je poskytnutí peněžních prostředků ve formě členského příspěvku ve 

výši 6,- Kč na obyvatele obce.  

 

Usnesení č. 05/04/2016 
Výbor DSO Policka schvaluje smlouvu o poskytnutí finančních prostředků SDMB o. p. s.  
 
Pro: 7        Proti: 0     Zdržel se: 0 

 
8) PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ 

Dílčí přezkoumání se uskutečnilo dne 12. října v prostorách městského úřadu v Polici nad 

Metují. Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Policka nebyly zjištěny 

chyby a nedostatky. I v příštím roce bude o přezkoumání hospodaření DSO Policka podána 

žádost krajskému úřadu Královéhradeckého kraje. 

 

Usnesení č. 06/04/2016 
Výbor DSO Policka bere na vědomí výsledky z přezkoumání hospodaření DSO Policka. 

Schvaluje podání žádosti na krajský úřad Královéhradeckého kraje o přezkoumání 

hospodaření DSO Policka za rok 2017. 

 

Pro: 7        Proti: 0     Zdržel se: 0 

 

9) SCHVÁLENÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ Městu 

Police nad Metují 

Jako každý rok výbor DSO Policka poskytuje finanční prostředky městu Police nad Metují na 

úhradu neinvestičních nákladů spojených s vedením agendy DSO Policka. 

 

Z diskuze k tématu byla podána žádost o zaslání struktury výdajů na položky: mzdy, nájemné, 

režie. 

 

Usnesení č. 08/04/2015 

Výbor DSO Policka schvaluje smlouvu o poskytnutí finančních prostředků na úhradu 

neinvestičních nákladů spojených s vedením agendy DSO Policka v roce 2017 uzavíranou 

mezi městem Police nad Metují a DSO Policka. 

 

Pro:  7      Proti: 0     Zdržel se: 0  

 

 

10) SCHVÁLENÍ PODÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI 

Z kraje příštího roku bude Královéhradeckým krajem vyhlášena výzva na předkládání 

grantových žádostí na zajištění činnosti DSO. Termín pro předkládání žádostí bude od 6. 1. 

do 9. 2. 2017. 
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Usnesení č. 09/04/2016 

Výbor DSO Policka schvaluje podání žádosti „Profesionalizace a manažer DSO Policka 

2017“ v rámci dotačního programu Královéhradeckého kraje – Regionální rozvoj. 

 

Pro: 7          Proti: 0     Zdržel se: 0 

 
11) RŮZNÉ 

 

Dotace 

Mgr. Jiří Škop -  místostarosta obce informoval starosty o možné dotaci na revitalizaci 

Bězděkových sadů na nádraží z programu Nadace proměny. 

Žadateli mohou být obce nebo mikroregiony nad 5 000 obyvatel. Vzhledem k tomu, že Město 

Police nad Metují tuto podmínku nesplňuje, je možné, aby byl žadatelem svazek obcí. Tímto 

by došlo k proměně, která poslouží občanům nejen města Police nad Metují ale i občanům 

okolních obcí. Na výdajích by se podílelo pouze město.  

 

Výbor DSO Policka s návrhem předběžně souhlasí. 

 

Ing. Xenie Hambálková – upozornila na dotační program „Podpora obnovy a rozvoje venkova 

v roce 2017“. Cílem tohoto programu je podpora obnovy a rozvoje venkovských obcí. 

Příjemci jsou obce do 3 tis. Obyv. nebo svazky obcí. Podprogram je členěn do 5 dotačních 

titulů: 

Podpora vítězů soutěže Vesnice roku 

Podpora zapojení generací do komunitního života (pro svazek) 

-Podpora vybudování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku 

-Podpora obnovy a údržby venkovské zástavby a občanské vybavenosti 

Podpora spolupráce obcí na obnově a rozvoji venkova (pro svazek) 

Podpora obnovy drobných sakrálních staveb v obci (pro svazek) 

Podpora obnovy místních komunikací 

 

Obce byli požádáni o rozmyšlení projektového záměru do pracovní schůze, která se uskuteční 

dne 6. 12. v 9:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Police nad Metují. 

 

Komunikace Babí 

Starosta V. Vítek vystoupil s tématem týkající se rekonstrukce komunikace Na Babí, 

především se změnou přednosti jízdy s tím související. Obává se značných komplikací, které 

z této přednosti v jízdě mohou nastat. Žádá o kontakt, kam se může obrátit, aby byla 

projednána změna. 

Mgr. J. Škop – v současné době je těžké s tím něco provést. Město Police nad Metují může 

napsat stanovisko, že na tomto postupu netrvají. Nicméně je vše už pod stavebním povolením. 

V této věci můžete kontaktovat paní Ing. Irenu Vaněčkovou ze SÚS. 

Autobusová doprava 

Dalším bodem diskuze byla autobusová doprava na policku. Stále dochází k přeplnění linky 

Slavný – Police. Byl vznese požadavek aby při tvorbě jízdního řádu na příští rok byli přítomni 

zástupci obcí.  

 

Činnost a dopady destinačních společností 

Ing. J. Krtička – v současné době se Machov nachází ve dvou destinačních společnostech. 

V SDMB v rámci svazku a v destinační společnosti Kladské pomezí za obec. V tomto 
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porovnání konstatoval, že SDMB má daleko větší tah na branku a kvalitnější výstupy. „Zimní 

noviny Kladského pomezí jsou tentokrát co do obsahu velice chudé, naleznete více inzerátů 

nežli článků“ zmínil starosta. Starosta požádal, aby se začalo více apelovat na výstupy této 

destinační společnosti. 

Dále zhodnotil průběh valné hromady Kladského pomezí, která se uskutečnila 22. listopadu. 

Zasedání obsahovalo základní procesní chyby, z přítomných nebyl nikdo připuštěn ke slovu.  

Zároveň pan starosta upozornil, že pro příští rok budou dotace na údržbu zimních lyžařských 

tras přidělovat dle nadmořské výše. Tento způsob mu přijde zcela nespravedlivý. Lyžařské 

trasy v Machově jsou čím dál více navštěvované. Na valné hromadě požádal, aby tato 

problematika byla otevřena a přerozdělené peníze byly navráceny. 

Mimo jiné byl na valné hromadě představen plánovaný projekt „Blíže k přírodě, blíže ke 

kultuře“, který bude realizován v roce 2017. Hlavním výstupem tohoto programu bude 

venkovní výstava s vernisáží obsahující fotografie. Lze požádat o získání mapy, která je 

zdařilá.  

 

Schůze valné hromady Kladského pomezí se rovněž účastnil předseda svazku Vítězslav 

Vítek, který slova pana starosty Machova podpořil. 

 

Regionální rozvoj pro KHK 

P. Šubíř – upozornil na členství Bc. Pavla Hečka v regionálním rozvoji pro Královéhradecký 

kraj 

 

MAS Stolové hory  

Mgr. Kateřina Kapková – předala aktuální informace z MAS Stolové hory. Odhad první 

výzvy vidí v 1. polovině roku 2017. Výzvy budou vyhlášeny řídícím orgánem, kterého se 

musí přísně držet. 

Na závěr paní Kapková všem poděkovala za spolupráci a všem přítomným představila nového 

člena MAS Stolové hory Ing. Mgr. Pavla Rejchrta, který místo ní přebírá agendu. 

 

Gratulace 

Členové svazku poblahopřáli a předali věcný dar manažerce svazku k příležitosti svatby a 

dále popřáli starostovi obce Bukovice panu Šrůtkovi k životnímu jubileu. 

 

12) ZÁVĚR 

 

Na závěr pan předseda poděkoval všem členům za účast. Další veřejné zasedání se uskuteční 

ve Žďáře nad Metují. 

 

 

Zapsala: Xenie Hambálková 

V Polici nad Metují dne 24. listopadu 2016 

 

 

 

 

…………………………………………..        …………………………………………... 

 Vítězslav Vítek Ing. Jiří Krtička 

 předseda svazku ověřovatel 


